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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:

1935


eengezinswoning


7


531 m³


127 m²


1247 m²


7 m²


23 m²


47 m²


hete lucht verwarming


dakisolatie, dubbel glas


F



Omschrijving
Een aantrekkelijk gelegen, vrijstaande karakteristieke jaren dertig woning met mansarde kap en 
vrijstaande garage, met aan de voorzijde de gezellige reuring van de dorpskern, met aan de 
achterzijde rust en een schitterend fraai uitzicht op de tuin met fruitbomen en vrij uitzicht over de 
landerijen, staand op 1.247 m2 grond! 




De woning heeft een ideale ligging. Op 170 m. afstand ligt de gezellige groene Brink van 
Dwingeloo, met tal van terrasjes, eetgelegenheden en leuke winkels. Nog snel even een 
boodschapje doen? Op 300 m. afstand bevindt zich de AH! 




Gezellige reuring is er aan de voorzijde. In de achtertuin daarentegen vindt u rust en stilte. In de 
prachtige achtertuin, gesitueerd op het zuidoosten, staan fruitbomen met een overvloedige 
opbrengst aan appels en peren met daarachter een ongekend weids uitzicht. Een fenomenale 
plek! De tuin heeft voldoende ruimte voor een moestuin, een (overkapt) terras, speeltoestellen 
voor kinderen of het houden van geitjes of schapen. Mogelijkheden genoeg. Met recht een 
"daalders plekkie!”. 




Historie: 

De witte woning is degelijk gebouwd in 1935. In 1960 is een deel als winkel in gebruik geweest, 
maar die tijd is al lang voorbij. 




Woning: 

In 1997 heeft de laatste verbouwing plaatsgevonden. De woning is inmiddels voorzien van 
dakisolatie en op de begane grond en op de eerste etage van dubbele beglazing. Er is 
heteluchtverwarming (2017). Dit jaar is het huis rondom aan de buitenzijde geschilderd. 




Zodra u de woning binnenkomt ervaart u de sfeervolle jaren dertig stijl! 




Indeling: 

Een hal met entree, oude plavuizen en voldoende lichtinval, een meterkast, toiletruimte, alsmede 
een trap naar de verdieping en toegang tot een slaap- en badkamer op de begane grond, 
waardoor de woning ook zeer geschikt is voor mensen die graag het hele woonprogramma op de 
begane grond willen ervaren. De badkamer is voorzien van een douchecabine, wastafel en een 
diepe kast. 

Het zonnescherm voor de slaapkamer en voor het terras kan elektrisch bediend worden vanuit de 
slaapkamer.




De woonkamer, eveneens vanuit de hal bereikbaar, is gelegen aan de voorzijde van de woning. 
Doordat de woning schuin gesitueerd is vanaf de straat, biedt de woning ook vanaf de zijkant een 
mooi uitzicht. 

Achter de woonkamer bevindt zich een uitgebouwde woonkeuken, met een inbouwkeuken, 
voorzien van gaskookplaat, afzuigkap, elektrische oven en koelkast. Ook heeft de woonkeuken 
openslaande deuren, waardoor je een prachtig uitzicht hebt naar de tuin en de achtergelegen 
landerijen. Hierdoor is het een heerlijke plek om in alle rust te genieten.

Via de keuken verkrijgt men toegang tot de bijkeuken met achter entree. In de bijkeuken bevindt 
zich de heteluchtverwarmingsketel en geiser. 




Op de 1e verdieping treft men een overloop met paneeldeuren naar de diverse vertrekken, een 2e 
badkamer aan de achterzijde van de woning met een douche, wastafel en toilet en drie 
slaapkamers, waarvan één met achtergelegen hobbykamer boven de uitbouw. De slaapkamers 
zijn (deels) voorzien van vaste kasten en wastafel. 




Via een vlizotrap is de zolderberging bereikbaar. 







Er is een ruime vrijstaande garage/schuur aanwezig (1984), gebouwd van steen en gedekt met 
pannen, voorzien van vliering. Evt. is deze ruimte geschikt te maken voor bijvoorbeeld kantoor 
aan huis of een gastenverblijf. 




De tuin: 

Zodra u aan de achterzijde van de woning komt, ervaart u rust en privacy. De tuin is voorzien van 
gazon, borders, terras en verschillende fruitbomen. Ook is er volop ruimte om de was te drogen. 
Achter in de tuin bevindt zich nog een houten schuurtje en heeft u een ongekend vrij uitzicht over 
de landerijen! 

Aan de voorzijde van de woning is er volop ruimte om de auto(s) op eigen terrein te parkeren. 




Algemeen: 

Sfeervolle jaren dertig woning, die u echt gezien moet hebben voor een juiste indruk. De woning 
biedt u alle mogelijkheden om deze aan te passen aan uw hedendaagse wensen. 




Qua bestemming "centrum” biedt deze locatie ook tal van mogelijkheden, zoals aan de Brink. 
Zowel voor wonen, detailhandel, kantoren, etc. 




Bestemming:   

Enkelbestemming Centrum 

Waarde archeologie 3.



















































Plattegrond beg. grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond zolder



Plattegrond garage



Plattegrond zolderverd.



Kadastrale kaart



Luchtfoto 



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 - X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te 
weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - X

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - X

 - X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - X

 - X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/
veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

X

X

X

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 - X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

X

X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - X

 - X

 

Overig - Contracten

CV: Nee

Boiler: Nee

Zonnepanelen: Nee

Lijst van zaken



Brink 28


7991 CH Dwingeloo
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Heeft u

interesse?
Wij wijzen u erop, dat indien een koopovereenkomst tot stand komt, als zekerheid een 
waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10 % van de koopsom gesteld dient te worden, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Tevens stellen wij het op prijs indien u ons na een bezichtiging laat weten of u verder wel of niet 
meer geïnteresseerd bent in voormeld object. 

Yvonne Kamies Makelaardij treedt voor dit object op als verkopende makelaar. De verkoper is dus 
degene wiens belangen wij behartigen en voor wie wij een zo goed mogelijk verkoopresultaat 
willen realiseren. Wanneer u wilt dat uw belangen ook zo goed mogelijk behartigd worden, doet u 
er goed aan uw eigen NVM-makelaar in de arm te nemen. 




Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Deze is 
bedoeld als uitnodiging om in gesprek te komen.




Een aspirant-koper die in zijn hoedanigheid van consument een woning koopt, krijgt drie dagen 
bedenktijd om de koopovereenkomst te ontbinden. Deze bedenktijd begint om 0.00 uur van de dag 
die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte en door beide partijen ondertekende akte 
(in kopie) aan aspirant-koper ter hand is gesteld, voor welke ontvangst aspirantkoper een 
ontvangstbevestiging ondertekent. Deze bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur van de laatste dag die 
van de bedenktijd deel uitmaakt. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen 
erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een 
zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, 
dat daarin tenminste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende 
feestdag is.


